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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran  1 Kuesioner 

Identitas Responden: 

1. Perusahaan  : ............................ 

2. Nama  : ............................ (boleh tidak diisi) 

3. Jenis Kelamin :  L/P 

4. Usia  : ............................ 

5. Pendidikan : ............................ 

6. Lama Bekerja : ............................ 

7. Departemen  : ............................ 

 

Pertanyaan terkait Sertifikasi Kompetensi : 

1. Apakah  anda mengetahui tentang Sertifikasi Kompetensi? 

a. Tidak mengetahui 

b. Mengetahui, ( responden diminta menjelaskan apa yang diketahui 

mengenai sertifikasi kompetensi ) 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Bila anda mengetahui , dari mana anda memperoleh informasi mengenai 

sertifikasi kompetensi? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.............................. 

3. Menurut anda apakah sertifikasi kompetensi penting untuk dimiliki oleh 

individu karyawan? 

a. Ya, alasan : 

.................................................................................................................
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.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

b. Tidak, alasan 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

........................ 

4. Apakah anda akan  menyararankan pada perusahaan terkait sertifikasi 

kompetensi? 

a. Ya, saya akan menyarankan  perusahaan menggunakan kriteria 

sertifikasi kompentensi 

Alasan : 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

b. Tidak, Saya tidak akan menyarankan perusahaan menggunakan kriteria 

sertifikasi kompentensi  

Alasan : 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

5. Apakah perusahaan tempat Anda bekerja mensyaratkan sertifikasi 

kompetensi dalam penentuan kompetensi individu karyawannya? 

a.Ya    b. Tidak    c.Tidak tahu 
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6. Menurut Anda apakah semua pekerjaan harus diuji kompetensinya 

a. Ya, semua pekerjaan  

Alasan : 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................ 

b. Ya, hanya beberapa pekerjaan saja  

Alasan : 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................... 

c. Pekerjaan yang harus ada uji kompetensinya (sebutkan) : 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.............................................................................................................. 

d. Tidak 

Alasan : 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.........................................................................................................  
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7. Apakah Anda tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi? 

Tertarik, alasan : 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

Tidak tertarik, alasan : 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

.................... 

 

8. Apakah Anda mengetahui lembaga (LSP) yang mengeluarkan sertifikasi 

kompetensi? 

a. Ya       b.  tidak 

 

 

Bila ya, dari mana anda memproleh informasi tersebut? 

a. Teman 

b. Medsos 

c. Perusahaan 

d. Media masa 

 

9. Apakah Anda mengetahui TUK ( Tempat Uji kompetensi) di Semarang? 

a. Ya       b. tidak 

Bila ya, dari mana Anda memproleh informasi tersebut? 

a. Teman 

b. Medsos 

c. Perusahaan 

d. Media masa 
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10. Apakah Anda pernah mendengar istilah GNIK (Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) yang dicanangkan oleh bapak presiden? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah  

 

 

Bila pernah mendengar istilah GNIK, dari mana Anda memperoleh 

informasi GNIK?..................................................... 

 

 

11. Kalau GNIK menjadi suatu keharusan bagi perusahaan atau individu 

terkait posisi tertentu, apakah yang akan Anda lakukan? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Lampiran  2 Data Responden 

DATA RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

Responden Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 
Pendidikan 

Lama 

Bekerja 
Profesi 

1 - Laki-Laki 41 Sarjana (S1) 10 Tahun HRD 

2 - Perempuan 25 Sarjana (S1) 2 Tahun HRD 

3 - Laki-Laki 27 Sarjana (S1) 5 Tahun HRD 

4 - Laki-Laki 30 Sarjana (S1) 5 Tahun HRD 

5 - Laki-Laki 33 Sarjana (S1) 4 Tahun HRD 

6 - Perempuan 29 Sarjana (S1) 5 Tahun Accounting 

7 - Perempuan 25 Sarjana (S1) 2 Tahun Accounting 

8 - Perempuan 28 Sarjana (S1) 5 Tahun Accounting 

9 - Laki-laki 28 Diploma (D3) 3 Tahun Accounting 

10 - Perempuan 27 Sarjana (S1) 5 Tahun Accounting 

11 - Perempuan 26 Diploma (D3) 4 Tahun Logistik 

12 - Perempuan 35 Sarjana (S1) 5 Tahun Logistik 

13 - Laki-Laki 35 Diploma (D3) 6 Tahun Logistik 

14 - Laki-Laki 32 Diploma (D3) 7 Tahun Logistik 

15 - Perempuan 26 Sarjana (S1) 2 Tahun Logistik 

16 - Perempuan 23 Sarjana (S1) 2 Tahun IT 

17 - Perempuan 27 Sarjana (S1) 
1,6 

Tahun 
IT 

18 
- 

Laki-Laki 30 Sarjana (S1) 
2,5 

Tahun 
IT 

19 
- 

Laki-laki 30 Sarjana (S1) 
1,5 

Tahun 
IT 

20 - Perempuan 27 Sarjana (S1) 2 Tahun R&D 

21 - Laki-Laki 29 Sarjana (S1) 2 Tahun R&D 

22 - Laki-Laki 29 Diploma (D3) 4 Tahun Teknik 

23 - Laki-Laki 30 Sarjana (S1) 4 Tahun Teknik 
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Lampiran  3 Tabulasi Kuesioner 

TABULASI KUESIONER MENGENAI SERTIFIKASI KOMPETENSI 

Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

(HRD) 

Mengetahui, 

dari teman 

Sertifikasi 

kompetensi 

merupakan suatu 

bentuk 

pengakuan 

terhadap 

kompetensi 

seseorang 

terhadap bidang 

tertentu 

Penting, jika 

seseorang yang 

bekerja dibidang 

yang 

berhubungan 

dengan dunia 

usaha akan 

penting karena 

sebagai 

pengakuan 

terhadap 

kemampuan 

yang dimiliki 

Saya akan 

menyarankan 

kepada perusahaan 

supaya semua 

karyawan diikutkan 

uji kompetensi untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

sehingga perusahaan 

lebih bersaing 

dengan perusahaan 

lain 

 

Tidak 

Tidak  

Tidak tertarik. 

Karena ijazah dan 

pengalaman kerja 

saja sudah cukup 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

 

(HRD) 

Mengetahui. 

Dari 

perusahaan 

Sertifikasi 

kompetensi 

merupakan 

pengakuan 

terhadap 

kompetensi 

sesuai bidang 

yang dijalankan 

Penting, 

sertifikasi 

kompetensi 

sebagai 

pendukung serta 

pengakuan 

terhadap apa 

yang menjadi 

kompetensi 

yang dijalankan 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: sertifikasi 

kompetensi 

merupakan langkah 

pemerintah dalam 

pengakuan terhadap 

kompetensi pribadi 

individu oleh sebab 

itu maka sebisa 

mungkin agar 

karyawan dapat 

mengikuti sertifikasi 

tersebut sebagai nilai 

tambah dan 

pendukung karier 

Ya Ya hanya beberapa 

pekerjaan,  

Alasan : tidak semua 

pekerjaan membutuhkan 

sertifikasi karena ada juga 

pekerjaan yang hanya 

membutuhkan kemauan 

dan kerja keras 

 

Pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya : HRD, 

Accounting, Teknik, 

Operator forklif 

Tertarik . Untuk 

meningkatkan 

kemampuan saya 

3 

 

(HRD) 

Mengetahui, 

dari internet 

Pengakuan 

terhadap 

kemampuan 

seseorang dalam 

bidang tertentu 

yang sudah 

Penting, karena 

karyawan yang 

memiliki 

sertifikat 

kompetensi 

sudah dipastikan 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Tidak  Ya hanya beberapa jenis 

pekerjaan saja.  

Alasan: ada beberapa 

pekerjaan yang bisa 

dihandle/dilakukan 

banyak orang sehingga 

Tertarik, supaya bisa 

mengukur 

kemampuan saya 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

diuji/dites bahwa 

orang tersebut 

ahli dibidangnya 

sehingga 

mendapat 

sertifikat 

kompetensi 

ahli pada 

bidangnya 

Alasan: karyawan 

diberikan training 

internal maupun 

eksternal untuk 

meningkatkan 

kompetensi 

karyawan agar 

perusahaan pada saat 

penempatan 

karyawan pada 

jabatanya bisa sesuai 

dengan kompetensi 

yang dimiliki 

tidak perlu semua 

karyawan melakukan 

sertifikasi kompetensi 

 

Pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya : HRD, 

Accounting 

4 

 

(HRD) 

Mengetahui. 

Dari berita 

televisi 

Sertifikat yang 

dimiliki 

individu/lembaga 

yang 

menunjukkan 

pengakuan 

terhadap 

kompetensi yang 

dimiliki 

Penting, untuk 

mengetahui 

kemampuan 

yang dimiliki 

karyawan  

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: untuk 

menerima karyawan 

yang sudah memiliki 

sertifikasi 

kompetensi supaya 

karyawan yang 

ditempatkan 

Ya Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja  

Alasan : ada pekerjaan 

umum yang bisa 

dilakukan semua orang 

maka sertifikasi 

kompetensi diberlakukan 

pada pekerjaan yang 

membutuhkan suatu 

keahlian khusus 

 

Pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya : teknik, 

Tertarik. Untuk 

meningkatkan 

kompetensi saya 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

diposisinya memiliki 

kompetensi yang 

sesuai 

HRD 

5 

 

(HRD) 

Tidak 

mengetahui  

- 

Tidak, tanpa 

sertifikasi 

kompetensi saya 

bisa yang 

penting 

memiliki 

pengalaman 

kerja 

Tidak akan 

menyarankan 

Ya Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja.  

Alasan: Hanya yang 

membutuhkan keahlian 

khusus 

 

Pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya : teknik 

Tidak, pengalaman 

dan kinerja saya 

sudah cukup 

membuktikan 

keahlian saya 

6 

 

(Accounting) 

Mengetahui, 

media masa  

- 

Penting, untuk 

mengetahui 

kompetensi 

yang dimiliki 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: supaya 

meningkatkan 

kompetensi 

karyawan sesuai 

dengan bidang 

pekerjaannya 

 

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja.  

Alasan : Mungkin hanya 

pekerjaan yang 

diwajibkan menurut 

aturan saja karena 

diperusahaan biasanya 

yang dibutuhkan hanya 

berpengalaman 

 

Pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya : 

Accounting, Teknik, HRD 

Tertarik, pengen 

meningkatkan 

pengetahuan saya 

7 

 

Mengetahui, 

dari orang 

Merupakan 

bentuk 

Penting. Dari 

sertifikat yang 

Saya akan 

menyarankan 

Tidak 

tahu 

Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja,  

Tertarik. Supaya 

dapat menambah skill 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

(Accounting) tua pengakuan yang 

diberikan kepada 

individu tentang 

suatu pekerjaan 

yang spesifik 

didapatkan kita 

dapat 

mengetahui 

kemampuan 

personal 

terhadap 

pekerjaan  

tertentu 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: supaya 

dapat mengukur  

kompetensi individu 

karyawan 

Alasan : khusus untuk 

pekerjaan yang tidak 

semua orang bisa 

melakukannya dan butuh 

skill-skill spesifik 

 

Pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya : Teknik, 

operator forklif 

tertentu yang spesifik 

dan skill diakui oleh 

badan yang 

independent 

8 

(Accounting) 

Mengetahui.  

Perusahaan 

- 

Penting. Sebagai 

upaya untuk 

meningkatkan 

kompetensi 

karyawan agar  

pekerjaan  yang 

dikerjakan 

karyawan  lebih 

efektif 

 

 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: merupakan 

salah satu upaya 

perusahaan untuk 

mendorong 

karyawan 

meningkatkan 

kompetensi  

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Karena 

hanya beberapa pekerjaan 

yang perlu keahlian 

khusus 

Tertarik. Untuk 

mengukur 

kemampuan yang 

saya punya sesuai 

dengan bidang 

pekerjaan  saya 

selama ini 

9 

 

(Accounting) 

Mengetahui, 

dari Teman  

Suatu dokumen 

sebagai 

pengakuan 

bahwa orang 

Penting, Apabila 

karyawan 

memiliki 

sertifikat 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan. Karena ada 

beberapa pekerjaan yang 

tidak terlalu sulit, dan 

Tertarik. Saya ingin 

mengukur  

kemampuan yang 

saya miliki apakah 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

tersebut 

berkompeten 

dalam bidang 

tertentu 

kompetensi 

maka karyawan 

tersebut 

memiliki 

kemampuan 

yang sesuai 

dengan bidang 

pekerjaanya 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: untuk 

mengukur 

kemampuan yang 

dimiliki karyawan 

 

 

 

 

 

setiap orang awam bisa 

melakukannya sehingga 

sertifikasi kompetensi 

khusus pada bidang 

pekerjaan yang menuntut 

seseorang memiliki 

keahlian khusus saja 

sesuai dengan 

pekerjaan  saya 

10 

(Accounting) 

Mengetahui, 

media sosial 

Sertifikat 

kompetensi 

adalah 

bukti/hasil yang 

teruji bahwa 

seseorang 

memang 

berkompeten 

dalam bidangnya 

Tidak penting 

Saya tidak akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: ya 

sebaiknya sertifikasi 

kompetensi khusus 

pada pekerjaan yang 

menurut aturan 

memerlukan 

sertifikasi 

kompetensi saja dan 

tidak berlaku untuk 

Tidak 

tahu 

Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja, sertifikasi 

kompetensi khusus pada 

pekerjaan yang rumit 

tidak semua orang bisa 

sehingga membutuhkan 

keahlian khusus 

Tidak tertarik 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

semua  

 

11 

 

(Logistik) 

Mengetahui.  

Dari media 

sosial 

Sertifikasi 

kompetensi 

merupakan 

proses untuk 

menguji 

kompetensi yang 

dilakukan secara 

sistematis dan 

objektif 

Penting, untuk 

menguji dan 

mengetahui 

kompetensi 

karyawan 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: agar 

penempatan 

karyawan 

dibagiannyaa sesuai 

standar kompetensi 

yang dibutuhkan 

Ya Semua pekerjaan karena 

diharapkan semua tenaga 

kerja kompeten pada 

masing-masing bidang 

yang sesuai dengan 

pekerjaan dari tenaga 

kerja 

Tertarik. Ingin 

mengukur 

kompetensi saya 

12 

 

(Logistik) 

Tidak 

mengetahui 

- 

Penting,  dalam 

rangka untuk 

mengetahui 

kemampuan 

individu agar 

individu tersebut 

dapat bekerja 

sesuai dengan 

keahliannya 

 

Tidak akan 

menyarankan 

Tidak Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja, tidak 

semua pekerjaan perlu 

melakukan sertifikasi 

kompetensi khusus pada 

bidang pekerjaan yang 

mengharuskan seseorang 

memiliki keahlian yang 

khusus 

Tertarik. Untuk 

memperoleh bukti 

pengakuan bahwa 

saya kompeten 

13 

 

Mengetahui. 

Dari 

Proses untuk 

menguji 

Penting.  

Meningkatkan 

Saya akan 

menyarankan 

Tidak Ya semua pekerjaan agar 

setiap bagian memiliki 

Tertarik. Agar 

memiliki sertifikat 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

(Logistik) perusahaan  

 

kemampuan 

apabila lulus 

mendapat 

sertifikat 

kompetensi 

 

 

 

 

 

kompetensi 

yang dimiliki 

karyawan sesuai 

dengan 

bidangnya    

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: untuk 

mengukur 

kompetensi dari 

masing-masing 

karyawan 

karyawan yang kompeten 

dibidangnya 

kompetensi sebagai 

pengakuan akan 

kemampuan saya 

14 

 

(Logistik) 

Tidak 

mengetahui 

- 

Penting, 

meningkatkan 

kompetensi 

karyawan 

sehingga 

karyawan lebih 

paham dalam 

menjalankan 

pekerjaannya 

Saya tidak akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: karena tidak 

semua pekerjaan 

harus tersertifikat 

jadi menyesuaikan 

aturan saja 

sertifikasi dilakukan 

pada pekerjaan yang 

membutuhkan 

sertifikasi 

kompetensi saja 

Tidak Ya hanya beberapa, 

pekerjaan tertentu yang 

perlu orang bersertifikat 

kompetensi 

Tidak, saya tidak 

memiliki keahlian 

tertentu 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

15 

 

(Logistik) 

Mengetahui, 

dari media 

sosial 

Sertifikat yang 

membuktikan 

bahwa seseorang 

bekompeten 

dibidangnya 

Tidak, karena 

tidak semua 

posisi pekerjaan 

membutuhkan 

sertifikasi 

kompetensi 

yang penting 

karyawan 

memiliki 

pengalaman 

kerja yang 

panjang pada 

bidang yang 

tertentu 

Saya tidak akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: karena tidak 

semua 

membutuhkan 

sertifikasi 

kompetensi hanya 

pekerjaan yang 

memerlukan 

spesialisasi saja 

yang di lakukan 

sertifikasi 

kompetensi 

Tidak Ya,hanya beberapa 

pekerjaan. Karena hanya 

beberapa posisi pekerjaan 

yang membutuhkan 

keahlian tertentu. 

Tidak, karena tidak 

memiliki kemampuan 

khusus. 

16 

 

(IT) 

Tidak 

mengetahui.  

- Tidak penting 
Tidak akan 

menyarankan 

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Karena 

biasanya hanya khusus 

pekerjaan tertentu  saja 

yang membutuhkan 

sertifikasi, yang penting 

pengalaman lapangan. 

Tertarik. Ingin 

berkembang  dan 

meningkatkan 

kompetensi saya 

lebih baik lagi. 

17 

 

Tidak 

mengetahui. 
- 

Penting. Untuk 

meningkatkan 

Saya akan 

menyarankan 

Tidak 

tahu 

Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Karena 

Tidak. Karena saya 

rasa pengalaman 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

(IT) kompetensi 

karyawan itu 

sendiri. 

 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: agar 

meningkatkan 

kompetensi 

karyawan  

tidak semua pekerjaan 

harus di uji 

kompetensinya sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku saja. 

kerja saya 

membuktikan saya 

mampu  

menyelesaikan tugas 

yang menjadi 

tanggung jawab saya 

18 

 

(IT) 

Mengetahui. 

Dari 

perusahaan  

Sertifikat  yang 

dimiliki 

seseorang yang  

menunjukkan 

seseorang 

berkompeten 

dalam bidang 

tertentu. 

 

 

Tidak penting 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: perusahaan 

dapat mengukur 

kemampuan dari 

karyawannya 

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Karena 

hanya beberapa pekerjaan 

yang membutuhkan 

keahlian khusus  

Tertarik. Untuk 

meningkatkan 

kompetensi yang 

saya miliki. 

19 

 

(IT) 

Mengetahui. 

Media 

sosial  

- Tidak penting 

Saya akan 

menyarankan 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria sertifikasi 

kompentensi. 

Alasan: sebagai 

langkah mendukung 

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Tidak 

semua pekerjaan 

membutuhkan sertifikasi 

kompetensi khusus bidang 

pekerjaan yang 

memerlukan kemampuan 

yang lebih spesifik.  

Tertarik. 

Meningkatkan 

kompetensi. 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

karyawan 

meningkatkan 

kemampuan yang 

mereka miliki 

20 

 

(R&D) 

Mengetahui. 

Teman  

Pengakuan 

terhadap 

keahlian yang 

dimiliki oleh 

seseorang. 

Tidak. Untuk 

saat ini 

pemerintah 

belum 

mengharusakan 

sertifikasi 

kompetensi, 

menurut saya 

ijazah dan 

pengalaman 

kerja sudah 

cukup. 

Tidak akan 

menyarankan 

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Tidak 

semua pekerjaan 

membutuhkan sertifikasi 

kompetensi, hanya 

pekerjaan yang 

membutuhkan spesialisasi 

saja. 

Tertarik. Karena 

ingin meningkatkan 

kemampuan serta 

keterampilan yang 

saya miliki saat ini  

21 

 

(R&D) 

Mengetahui. 

Dari Teman  

Kegiatan untuk 

menguji 

kemampuan atau 

kompetensi pada 

diri seseorang 

Penting. Supaya 

karyawan 

mendapatkan 

pengakuan 

bahwa karyawan 

yang 

bersangkutan 

benar-benar 

kompeten 

dibidangnya 

Saya akan 

menyarankan agar 

perusahaan 

menjadikan 

sertifikasi 

kompetensi pada 

semua pekerjaan 

untuk mengukur 

kemampuan 

karyawan 

Tidak  Ya semua pekerjaan. Agar 

semua tenaga kerja 

terukur kompetensinya 

Tertarik. Karena saya 

ingin meningkatkan 

kemampuan yang 

saya miliki dan 

diakui bahwa saya 

benar-benar 

kompeten. 
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Responden 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

22 

 

(Teknik) 

Mengetahui. 

Media 

sosial 

- 

Tidak. 

Sebenarnya 

tanpa sertifikasi 

kompetensi 

setiap individu  

bisa bekerja 

dengan baik, 

ijazah dan 

pengalaman 

kerja saya sudah 

cukup untuk 

membuktikan 

bahwa saya 

kompeten 

 

 

Tidak akan 

menyarankan 

Ya Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Karena 

beberapa perusahaan 

hanya cukup dengan 

ijazah dan pengalaman 

kerja jadi khusus 

pekerjaan menurut aturan 

saja yang melakukan 

sertifikasi kompetensi 

Tertarik. Untuk 

meningkatkan 

pengetahuan yang 

saya miliki.  

23 

 

(Teknik) 

Mengetahui. 

Media 

sosial 
- Tidak penting 

Tidak akan 

menyarankan 

Tidak  Ya hanya beberapa 

pekerjaan saja. Tidak 

semua pekerjaan 

membutuhkan sertifikasi 

kompetensi khusus 

pekerjaan tertentu saja 

Tertarik. Untuk 

meningkatkan 

kualitas SDM saya. 
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Keterangan tabulasi kuesioner mengenai sertifikasi kompetensi: 

1. Apakah Anda mengetahui sertifikasi kompetensi? 

a. Mengetahui 

Responden: 

R1,R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R13,R15,R18,R19,R20,R21,

R22,R23. Jumlah 18 Responden  

b. Tidak mengetahui 

Responden: R5,R12,R14,R16,R17. Jumlah 5 Responden 

Apa yang Anda ketahui mengenai sertifikasi kompetensi? 

a. Pengakuan/pemberian sertifikat 

Responden: R1,R2,R3,R4,R7,R9,R10,R15,R18,R20. Jumlah 10 

Responden  

b. Proses untuk menguji kompetensi seseorang 

Responden: R11,R13,R21. Jumlah 3 Responden 

c. Tidak menjawab 

Responden: R6,R8,R19,R22,R23 Jumlah 5 Responden 

a. Tidak menjawab 

Responden : R5,R12,R14,R16,R17. Jumlah 5 Responden 

2. Bila Anda mengetahui, dari mana Anda memperoleh informasi mengenai 

sertifikasi kompetensi? 

 

Sumber informasi: 

a. Teman 

Responden: R1,R9,R20,R21. Jumlah 4 Responden 

b. Medsos/Internet (Google, Facebook, Twitter) 

Responden: R3,R10,R11,R15,R19,R22,R23. Jumlah 7 Responden 

c. Perusahaan (HRD) 

Responden: R2,R8,R13,R18. Jumlah 4 Responden 
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d. Media Masa (koran) 

Responden: R6. Jumlah 1 Responden 

d. Orang tua 

Responden: R7. Jumlah 1 Responden 

e. Televisi 

Responden: R4. Jumlah 1 Responden 

f. Tidak menjawab 

Responden: R5,R12,R14,R16,R17. Jumlah 5 Responden 

3. Menurut Anda apakah sertifikasi kompetensi penting untuk dimiliki oleh 

karyawan? 

a. Penting 

Responden: 

R1,R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9,R11,R12,R13,R14,R17,R21. Jumlah 

14 Responden 

b. Tidak Penting 

Responden: R5,R10,R15,R16,R18,R19,R20,R22,R23. Jumlah 9 

Responden 

 

Alasan (yang jawab penting): 

a. Mengetahui kemampuan karyawan 

Responden: R4,R6,R7,R11,R12. Jumlah 5 Responden 

b. Meningkatkan kompetensi 

Responden: R8,R13,R14,R17. Jumlah 4 Responden 

c. Pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki 

Responden: R1,R2,R3,R9,R21. Jumlah 5 Responden 

Alasan (yang jawab tidak penting): 

a. Belum ada aturan resmi 

Responden: R20. Jumlah 1 Responden 

b. Memiliki pengalaman kerja 

Responden: R5,R15,R22. Jumlah 3 Responden 

d. Tidak menjawab  
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Responden: R10,R16,R18,R19,R23. Jumlah 5 Responden 

 

4. Apakah Anda akan menyarankan pada perusahaan terkait sertifikasi 

kompetensi? 

a. Menyarankan 

Responden: 

R1,R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9,R11,R13,R17,R18,R19,R21. Jumlah 

14 Responden 

b. Tidak Menyarankan 

Responden: R5,R10,R12,R14,R15,R16,R20,R22,R23. Jumlah 9 

Responden 

Alasan (yang jawab menyarankan): 

a. Penempatan sesuai kompetensi 

Responden: R4,R11. Jumlah 2 Responden 

b. Pengakuan terhadap kompetensi 

Responden: R2. Jumlah 1 Responden 

c. Mengukur kemampuan karyawan 

Responden: R7,R9,R13,R18,R21. Jumlah 5 Responden 

e. Meningkatkan kompetensi 

Responden: R1,R3,R6,R8,R17,R19. Jumlah 6 Responden 

Alasan (yang jawab tidak menyarankan): 

a. Khusus pekerjaan yang memerlukan sertifikasi 

Responden: R10,R14,R15. Jumlah 3 Responden 

b. Tidak menjawab 

Responden: R5,R12,R16,R20,R22,R23. Jumlah 6 Responden 

 

5. Apakah perusahaan tempat Anda bekerja mensyaratkan sertifikasi 

kompetensi dalam penentuan kompetensi karyawannya? 

a. Mensyaratkan   

Responden: R2,R4,R5,R11,R22. Jumlah 5 Responden 
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b. Tidak mensyaratkan  

Responden:R1,R3,R6,R8,R9,R12,R13,R14,R15,R16,R18,R19,R20

,R21,R23. Jumlah 15 Responden 

c. Tidak Tahu   

Responden:R7,R10,R17. Jumlah 3 Responden 

6. Menurut Anda apakah semua pekerjaan harus diuji kompetensinya? 

a. Ya, semua pekerjaan 

Responden: R11,R13,R21. Jumlah 3 Responden 

b. Ya, hanya beberapa 

Responden: 

R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R12,R14,R15,R16,R17,R18,R19,

R20,R22,R23. Jumlah 19 Responden 

c. Tidak  

Responden: R1. Jumlah 1 Responden 

Alasan 

Ya semua pekerjaan 

a. Supaya setiap bidang pekerjaan memiliki karyawan yang 

berkompeten 

Responden: R11,R13. Jumlah 2 Responden 

b. agar terukur kompetensinya 

Responden: R21. Jumlah 1 Responden 

Ya beberapa pekerjaan 

a. khusus pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus 

Responden: 

R2,R3,R4,R5,R7,R8,R9,R10,R12,R14,R15,R16,R18,R19,R20,R2

3. Jumlah 16 Responden 

b. Pekerjaan yang menurut aturan harus sertifikasi kompetensi 

Responden: R6,R17,R22. Jumlah 3 Responden 

c. Tidak memberikan alasan 

Responden: R1. Jumlah 1 Responden 
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7. Apakah Anda tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi? 

a. Tertarik 

Responden: 

R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9,R11,R12,R13,R16,R18,R19,R20,R21,R2

2,R23. Jumlah 17 Responden 

b. Tidak Tertarik 

Responden: R1,R5,R10,R14,R15,R17. Jumlah 6 Responden 

 

Alasan (yang jawab tertarik): 

a. Mengukur kompetensi 

Responden:R3,R8,R9,R11. Jumlah 4 Responden 

b. Meningkatkan kompetensi 

Responden: R2,R4,R6,R7,R16,R18,R19,R20,R21,R22,R23. 

Jumlah 11 Responden 

c. Ingin memiliki sertifikat kompetensi 

Responden:R12,R13. Jumlah 2 Responden 

Alasan (yang jawab tidak tertarik): 

a. Ijazah dan pengalaman  kerja sudah membuktikan keahlian 

Responden: R1,R5,R17. Jumlah 3 Responden 

b. Tidak memiliki kemampuan khusus 

Responden: R14,R15. Jumlah 2 Responden 

c. Tidak menjawab 

Responden: R10. Jumlah 1 Responden 

 



69 
 

 
 

TABULASI HASIL KUESIONER MENGENAI LEMBAGA SERTIFIKASI 

PROFESI (LSP)  

Responden 
Pertanyaan 

8 Sumber Informasi 

1 Ya Teman 

2 Ya  Perusahaan  

3 Tidak  - 

4 Ya Medsos 

5 Tidak  - 

6 Ya Teman 

7 Tidak  - 

8 Ya  Media masa 

9 Ya Media masa 

10 Ya Teman  

11 Tidak - 

12 Tidak  - 

13 Tidak  - 

14 Tidak  - 

15 Tidak  - 

16 Tidak - 

17 Tidak  - 

18 Ya Teman 

19 Ya  Teman  

20 Ya  Medsos 

21 Ya Medsos  

22 Ya  Medsos 

23 Ya Medsos 

Keterangan tabulasi kuesioner mengenai LSP: 

8. Apakah Anda mengetahui lembaga (LSP) yang mengeluarkan sertifikasi 

kompetensi? 

a. Mengetahui 

Responden: 

R1,R2,R4,R6,R8,R9,R10,R18,R19,R20,R21,R22,R23. Jumlah 

13 Responden 

b. Tidak Mengetahui 

Responden: R3,R5,R7,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17. Jumlah 

10 Responden 

 



70 
 

 
 

Sumber informasi: 

a. Teman 

Responden: R1,R6,R10,R18,R19. Jumlah 5 Responden 

b. Media Sosial & Media Massa (Facebook, Koran) 

Responden: R4,R8,R9,R20,R21,R22,R23. Jumlah 7 Responden 

c. Perusahaan (HRD) 

Responden: R2. Jumlah 1 Responden 

d. Tidak menjawab 

Responden: R3,R5,R7,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17. Jumlah 

10 Responden 

 

TABULASI HASIL KUESIONER MENGENAI TUK (TEMPAT 

UJI KOMPETENSI) 

Responden 
Pertanyaan 

9 Sumber Informasi 

1 Ya  Teman  

2 Ya  Perusahaan 

3 Tidak  - 

4 Tidak  - 

5 Tidak  - 

6 Tidak  - 

7 Tidak  - 

8 Tidak  - 

9 Tidak  - 

10 Ya Media masa 

11 Ya  Media sosial 

12 Ya  Media masa 

13 Ya   Media sosial 

14 Tidak  - 

15 Tidak  - 

16 Tidak  - 

17 Tidak  - 

18 Tidak  - 

19 Ya Teman  

20 Ya  Media massa 

21 Ya  Teman  

22 Ya  Teman  

23 Ya  Media sosial 
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Keterangan tabulasi kuesioner mengenai TUK: 

9. Apakah Anda mengetahui TUK (Tempat Uji kompetensi) di Semarang? 

a. Mengetahui 

Responden: R1,R2,R10,R11,R12,R13,R19,R20,R21,R22,R23. 

Jumlah 11 Responden 

b. Tidak Mengetahui 

Responden: R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R14,R15,R16,R17,R18. 

Jumlah 12 Responden 

Sumber informasi: 

a. Teman 

Responden: R1,R19,R21,R22. Jumlah 4 Responden 

b. Media Sosial & Media Massa (Facebook, Koran) 

Responden: R10,R11,R12,R13,R20,R23. Jumlah 6 Responden 

c. Perusahaan (HRD) 

Responden: R2. Jumlah 1 Responden 

d. Tidak menjawab 

Responden:R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R14,R15,R16,R17,R18. 

Jumlah 12 Responden 
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TABULASI HASIL KUESIONER MENGENAI GNIK (GERAKAN 

NASIONAL INDONESIA KOMPETEN) 

Responden 
Pertanyaan 

10 11 

1 
Tidak 

pernah 

- 

 

2 
Pernah. 

Perusahaan 

Berusaha mendukung program tersebut 

 

3 
Tidak 

pernah 

- 

 

4 
Tidak 

pernah 

Saya akan mengikuti uji sertifikasi 

kompetensi untuk mendapatkan sertifikat 

kompetensi 

 

5 
Tidak 

pernah 

- 

 

6 Pernah, TV Mencari tahu  

7 
Tidak 

pernah 
- 

8 

Pernah. 

Media masa 

(koran) 

Mengikuti uji sertifikasi kompetensi 

9 
Tidak 

pernah 

Akan mempersiapkan diri dengan baik 

untuk mengikuti uji sertifikasi 

kompetensi 

10 
Pernah, 

media masa 

Akan mengikuti uji sertifikasi 

kompetensi 

11 
Pernah. 

Media sosial 

Ya seandainya pekerjaan saya 

membutuhkan sertifikasi kompetensi 

sebagai syarat maka saya akan mengikuti 

uji sertifikasi kompetensi 

12 
Pernah. 

Media sosial 

Mengukuti uji sertifikasi untuk 

mendapatkan sertifikat kompetensi 

 

13 
Tidak 

pernah 
Mengikuti uji sertifikasi kompetensi 

14 
Tidak 

pernah 
Mempelajari GNIK 

15 
Tidak 

pernah 

Mencari tahu tentang GNIK 

 

16 
Tidak 

pernah 

Berusaha mencari tahu informasi GNIK 

 

17 Tidak - 
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Responden 
Pertanyaan 

10 11 

pernah  

18 
Pernah, 

media masa 

Mengikuti uji sertifikasi kompetensi 

 

19 
Pernah. 

Media sosial 

Berusaha untuk mematuhi aturan yang 

berlaku 

20 
Pernah. 

Media masa 

Berusaha mendukung program yang baik 

selama hal tersebut memiliki dampak 

yang  baik pula bagi karyawan dan 

perusahaan 

21 
Pernah. 

Media masa 

Mencari tahu informasi terkait GNIK 

 

22 
Tidak 

pernah 

Berusaha untuk mendukung program 

tersebut  

23 
Pernah. 

Media masa 

Saya akan meningkatkan kemampuan 

dengan mengikuti uji sertifikasi 

kompetensi 

 

Keterangan tabulasi kuesioner mengenai GNIK: 

10. Apakah Anda pernah mendengar istilah GNIK (Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) yang dicanangkan oleh bapak presiden? 

a. Pernah 

Responden: R2,R6,R8,R10,R11,R12,R18,R19,R20,R21,R23. 

Jumlah 11 Responden 

a. Tidak Pernah 

Responden: R1,R3,R4,R5,R7,R9,R13,R14,R15,R16,R17,R22. 

Jumlah 12 Responden 

Sumber informasi: 

a. Televisi 

Responden: R6. Jumlah 1 Responden 

b. Media Sosial/Internet (Google, Facebook) 

Responden: R11,R12,R19. Jumlah 3 Responden 

c. Perusahaan  

Responden: R2. Jumlah 1 Responden 

d. Media Massa (Koran) 
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Responden: R8,R10,R18,R20,R21,R23. Jumlah 6 Responden 

e. Tidak menjawab 

Responden: R1,R3,R4,R5,R7,R9,R13,R14,R15,R16,R17,R22. 

Jumlah 12 Responden 

11. Kalau GNIK menjadi suatu keharusan bagi perusahaan atau individu 

terkait posisi tertentu, apakah yang akan Anda lakukan? 

a. Mematuhi dan mendukung program GNIK  

Responden: R2,R19,R20,R22. Jumlah 4 Responden 

b. Mengikuti uji sertifikasi kompetensi 

Responden: R4,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R18,R23. Jumlah 9 

Responden 

c. Mencari informasi dan mempelajari GNIK 

Responden: R6,R14,R15,R16,R21. Jumlah 5 Responden 

d. Tidak menjawab 

Responden: R1,R3,R5,R7,R17. Jumlah 5 Responden 
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Lampiran  4 Tabulasi Wawancara 

Tabel Wawancara 

Pertanyaan Informan 1 (R4) Informan 2 (R13) Informan 3 (R21) 

1. Apakah Anda 

mengetahui 

mengenai Sertifikasi 

Kompetensi? bila 

mengetahui, 

darimana Anda 

memperoleh 

informasi tersebut 

Ya saya mengetahui 

mengenai sertifikasi 

kompetensi, saya 

mendapatkan 

informasi tersebut 

dari berita televisi 

Mengetahui, 

informasinya dari 

perusahaan 

Ya saya sudah 

mengetahui 

sertifikasi 

kompetensi, 

informasinya dari 

Teman 

2. Apa yang Anda 

ketahui mengenai 

Sertifikasi 

Kompetensi? 

Menurut saya 

Sertifikasi 

kompetensi 

merupakan suatu 

proses pemberian 

sertifikat/pengakuan 

terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki melalui 

proses uji sertifikasi 

kompetensi 

Sertifikasi kompetensi 

itu merupakan proses 

untuk menguji 

kompetensi seseorang 

sesuai dengan bidang 

pekerjaan yang 

dilakukan atau dijalani 

selama ini   

Sertifikasi 

kompetensi menurut 

saya merupakan 

proses untuk menilai 

apakah seseorang 

benar-benar 

kompeten terhadap 

suatu bidang yang 

telah dikerjakan oleh 

karyawan 

3. Apakah sertifikasi 

kompetensi penting 

dimiliki oleh 

karyawan? 

(Penting/tidak 

penting, alasan) 

Penting, untuk 

mengetahui 

kemampuan yang 

dimiliki sehingga 

karyawan yang 

bekerja pada bidang 

tertentu benar-benar 

kompeten pada 

bidangnya 

Penting, karena 

dengan sertifikasi 

kompetensi tidak 

hanya untuk 

meninggkatkan 

kompetensi hard skill 

saja melainkan untuk 

soft skill juga 

Penting, dengan 

memiliki sertifikat 

kompetensi dapat 

menjamin bahwa 

karyawan yang 

bersangkutan 

memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan 

pekerjaannya 

4. Apakah Anda akan 

menyarankan 

sertifikasi 

kompetensi kepada 

perusahaan? 

Menyarankan, 

supaya sertifikasi 

kompetensi menjadi 

dasar dalam 

penerimaan 

karyawan supaya 

penempatan 

karyawan sesuai 

dengan  standar 

kompetensi yang 

dibutuhkan oleh 

bidang pekerjaan 

yang ada di 

Menyarankan, dengan 

sertifikasi kompetensi 

perusahaan dapat 

mengukur kompetensi 

dari masing-masing 

karyawannya 

Menyarankan, 

sertifikasi 

kompetensi untuk 

mengukur tingkat 

kompetensi dari 

masing-masing 

karyawan 
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perusahaan 

5. Apakah perusahaan 

tempat Anda bekerja 

mensyaratkan 

sertifikasi 

kompetensi sebagai 

penentu kompetensi 

karyawan? 

Ya (mensyaratkan) Tidak mensyaratkan Tidak mensyaratkan 

6. Apakah semua 

pekerjaan harus diuji 

kompetensinya? 

Hanya beberapa 

pekerjaan, karena 

beberapa pekerjaan 

dapat dilakukan 

tanpa seseorang 

tersebut sudah 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi atau 

belum jadi menurut 

saya pekerjaan yang 

membutuhkan 

spesialisasi saja yang 

diuji kompetensinya  

 

Pekerjaan yang 

harus diuji 

kompetensinya: 

HRD dan Teknik 

Semua pekerjaan, 

karena sertifikasi 

kompetensi 

merupakan langkah 

untuk meningkatkan 

kompetensi untuk 

semua karyawan agar 

nantinya setiap bagian 

memiliki karyawan-

karyawan yang 

berkompeten 

Ya semua pekerjaan, 

sertifikasi 

kompetensi untuk 

mengukur 

kemampuan 

karyawannya agar 

perusahaan dapat 

memetakan 

kemampuan dari 

masing-masing 

karyawan sehingga 

menjadi dasar untuk 

program 

pengembangan 

karyawan 

7. Apakah anda tertarik 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi? 

Tertarik, karena 

dengan sertifikasi 

kompetensi dapat 

meningkatkan 

kompetensi yang 

dimiliki saat ini 

Tertarik, untuk 

mendapatkan sertifikat 

kompetensi sebagai 

bentuk pengakuan 

terhadap keahlian saya 

Tertarik, karena 

sertifikasi 

kompetensi sebagai 

langkah untuk 

meningkatkan 

kompetensi 

seseorang karyawan 

8. Apakah Anda 

mengetahui 

Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) dan 

darimana Anda 

mendapatkan 

informasi tersebut? 

Mengetahui dari 

media sosial 

Tidak  Mengetahui dari 

media sosial 

9. Apakah Anda 

mengetahui Tempat 

Uji Kompetensi 

(TUK) dan darimana 

Anda mendapatkan 

informasi tersebut? 

Tidak Mengetahui Ya mengetahui,dari 

media sosial 

Mengetahui dari 

teman 
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10. Apakah Anda 

pernah mendengar 

istilah Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK)? 

bila pernah, 

darimana Anda 

memperoleh 

informasi tersebut? 

Tidak pernah 

mendengar 

Tidak pernah 

mendengar 

Pernah dari media 

masa 

11. Apabila Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK) 

menjadi sebuah 

keharusan bagi 

perusahaan ataupun 

karyawan, apa yang 

akan Anda lakukan? 

Mengikuti uji 

sertifikasi 

kompetensi untuk 

mendapatkan 

setifikat sebagai 

pengakuan untuk 

memenuhi 

persyaratan 

pekerjaan 

Saya akan mengikuti 

tes tersebut agar 

mendapatkan sertifikat 

kompetensi untuk 

meningkatkan kualitas 

kerja saya 

Akan mencari tahu 

informasi seputar 

GNIK   
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